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Udaję radość, której we mnie nie ma, ukrywam 
smutek, żeby nie martwić tych, którzy mnie 
kochają i troszczą się o mnie. Niedawno myślałam 
o samobójstwie. Nocą, przed zaśnięciem, odbywam 
ze sobą długie rozmowy, staram się odegnać złe myśli, 
bo byłaby to niewdzięczność wobec wszystkich, 
ucieczka, jeszcze jedna tragedia na tym i tak już 
pełnym nieszczęść świecie

„Czarownica z Portobello”
Paulo Coelho 

achowania samobójcze są na świecie uznane za jeden 
z ważnych problemów społecznych i zdrowotnych. 

Potwierdzeniem rangi tego problemu może być ustanowienie 
w 1999 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 
wielkiego międzynarodowego programu SUPRE (Suicide Pre-
vention), który nazwano Światową Inicjatywą dla Zapobiegania 
Samobójstwom (WHO Worldwide Initiative for the Preven-
tion of Suicide). Doświadczenia niektórych krajów (Szwecja, 
Finlandia, Norwegia, Dania, Wielka Brytania) dowodzą, że 

wczesne wykrywanie, efektywne leczenie i zapobieganie cho-
robowym zaburzeniom nastroju może wydatnie przyczynić się 
nie tylko do zwiększenia długości życia chorych, ale również 
do wydatnego zmniejszenia współczynników samobójstw 
w populacji ogólnej.

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom (ang. 
World Suicide Prevention Day) jest corocznie obchodzony 
od 2003 roku z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa 
Zapobiegania Samobójstwom (IASP). Co roku IASP, we współ-
pracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) oraz Światową 
Federacją Zdrowia Psychicznego, wykorzystuje ten dzień, by 
zwrócić uwagę na samobójstwa jako najczęstszą przyczynę 
przedwczesnych zgonów, którym można zapobiec. Celem 
w tym dniu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat 
samobójstw, skali problemu oraz wsparcie psychologiczne osób, 
u których pojawiają się myśli samobójcze. W tym roku hasłem 
przewodnim akcji jest „Take a minute, change a life”.

Według najnowszego raportu (2016) Światowej Organiza-
cji Zdrowia, co roku samobójstwo popełnia ponad 800 tys. 
osób. Eksperci podkreślają jednak, że na każdą udaną próbę 

Stereotypy i fakty

1. Nikt, kto mówi o samobójstwie go nie popełnia
Fakt: 80 do 85 proc. samobójców ostrzega o samobójstwie 
w sposób bezpośredni lub pośredni (testament, 
rozdawanie swoich rzeczy itp.). Inne symptomy to: 
obniżenie nastroju, przygnębienie, smutek, brak troski 
o wygląd zewnętrzny, unikanie kontaktów towarzyskich, 
pilne regulowanie własnych spraw).

2. Samobójcy chcą umrzeć za wszelką cenę
Fakt: nie wszyscy, jedynie ci, których motywacja 
samobójcza ma charakter autentyczny. Większość jednak 
jest ambiwalentna.

3. Samobójcy nie chcą umrzeć, 
pragną manipulować otoczeniem
Fakt: Niezupełnie: pragną manipulować, zwrócić uwagę 
na siebie i swoje problemy, ci którzy wyrażają wolę życia, 
ale w innych lepszych warunkach (34–48 proc.).

4. Samobójstwu nie można zapobiec
Fakt: Niekoniecznie. Jeśli motywacja samobójcza ma 
charakter instrumentalny (wiąże się z dyskomfortem 
życiowym) wówczas szybkie dostrzeżenie zagrożenia 
i adekwatna reakcja mogą zapobiec nieszczęściu.

5. Samobójstwo popełniają osoby 
określonego typu
Fakt: nie zawsze, istnieją tzw. grupy podwyższonego 
ryzyka, jednak problem ten dotyczy ludzi wszelkich ras, 
religii, w każdym wieku, w każdej sytuacji społeczno-
ekonomicznej.

6. Osoby nie należy pytać o zamiary 
popełnienia samobójstwa, 
gdyż jest to indukowanie myśli samobójczych
Fakt: w działaniach interwencji kryzysowej należy 
pytać wprost o myśli samobójcze, zamiar popełnienia 
samobójstwa, plan samobójstwa. Rozmowa na ten temat 
przynosi ulgę i daje motywację porozmawiania na tematy 
zmagań.

7. Samobójstwo popełniają tylko osoby chore
Fakt: Nieprawda, myśli samobójcze nie są dowodem 
choroby psychicznej.

samobójczą przypada co najmniej kilka nieudanych, a prób 
skutecznych w skali globalnej jest z roku na rok coraz więcej 
(wg WHO liczba samobójstw zatrważająco rośnie, w 2020 roku 
wyniesie około 1,5 miliona). Raport wskazuje, że najwięcej 
prób samobójczych dokonują mieszkańcy Gujany, Korei 
Północnej oraz Południowej. Duży wskaźnik odnotowano 
również w Rosji i Indii. Wbrew stereotypowi, samobójstwa 
nie są problemem krajów rozwiniętych – 75 proc. wszystkich 
samobójstw jest dokonywanych w krajach średnio i nisko 
rozwiniętych. Badania Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD) z 2015 roku wykazują, że Korea Południowa 
po raz kolejny ma największy wskaźnik samobójstw wśród 
krajów rozwiniętych i w 2003 r. zastąpiła Węgry, które pro-
wadziły wcześniej w tym niechlubnym rankingu. Inne kraje, 
znajdujące się wysoko w statystyce OECD, to Japonia, Finlandia, 
Polska, Belgia, Węgry i Szwajcaria. Liczba samobójstw w Pol-
sce od 10 lat utrzymuje się na dość stałym poziomie i wynosi 
około 15 wypadków samobójstw na 100 tysięcy mieszkańców. 
Krajem, w którym liczba samobójstw jest najmniejsza jest 
Turcja (2,6 na 100 tys.).

Według danych, opublikowanych w omawianym raporcie, 
najczęściej życie odbierają sobie osoby powyżej 70 roku życia 
oraz osoby młode (w wieku 15–29 lat). Częściej skuteczne samo-
bójstwa popełniają mężczyźni, natomiast kobiety podejmują 
więcej prób samobójczych. Największe ryzyko samobójstwa 
dotyczy osób doświadczających trudności i zaburzeń psychicz-
nych, a także tych, które podejmowały w przeszłości próby 
samobójcze. Warto podkreślić, że doświadczenia związane 
z kłopotami finansowymi, trudności w związku, a także uczucie 
lęku, poczucie zagrożenia, agresja i brak tolerancji są istotnymi 
czynnikami, które prowadzą do dokonywania samobójstw.  
Tym bardziej niepokoi fakt, że pojawia się coraz więcej czyn-
ników cywilizacyjnych wpływających na podejmowane próby 
samobójcze oraz wzrasta liczba osób, które odebrały sobie 
życie. Światowa Organizacja Zdrowia postawiła sobie za cel 
zredukowanie tej liczby do 2020 roku, stąd organizowane są 
takie inicjatywy, jak Światowy Dzień Zapobiegania Samobój-
stwom oraz wszelkie kampanie edukacyjne.

Czynniki ryzyka samobójstw
•	 Choroby i zaburzenia psychiczne, szczególnie zaburzenia 
nastroju (np. depresja – zarówno jednobiegunowa, jak i poja-
wiąca się w chorobie afektywnej dwubiegunowej), schizofrenia, 
zaburzenia lękowe i zaburzenia osobowości (np. osobowość 
borderline, chwiejna emocjonalnie, antyspołeczna).
•	 Obecność przewlekłych, nieuleczalnych chorób z domi-
nującym objawem bólu (np. choroby nowotworowe).
•	 Nadużywanie alkoholu i innych substancji uzależniających, 
zmieniających świadomość.
•	 Nagłe zmiany pozycji społecznej (poprawa lub pogorsze-
nie statusu społecznego).
•	 Utrata pracy i/lub płynności finansowej.
•	 Samotność.
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•	 Impulsywność i/lub tendencje do zachowań agresywnych.
•	 Traumatyczne przeżycia lub doświadczanie przemocy. 
•	 Poprzednie próby samobójcze.
•	 Samobójstwa w rodzinie.
•	 Rozpad związku/brak współmałżonka lub partnera. 
•	 Łatwy dostęp do środków mogących wywołać śmierć (leki, 
ostre przedmioty, broń).
•	 Lokalna grupa osób, które dyskutują o samobójstwie; 
przynależność do takiej grupy.
•	 Brak wsparcia społecznego i poczucie izolacji.
•	 Stygmatyzacja związana z lękiem przed zwróceniem się 
po pomoc.
•	 Brak opieki, głównie psychiatrycznej i psychologicznej.
•	 Kulturowe i religijne przekonania, np. że samobójstwo jest 
szlachetnym sposobem rozwiązywania problemów osobistych 
i nie tylko.
•	 Plotki, dyskusje, rozmowy, wiadomości w Internecie o oso-
bach, które popełniły samobójstwo.

znaki ostrzegawcze
•	 Mówienie o tym, że dana osoba chce umrzeć lub się zabić.
•	 Szukanie sposobu na popełnienie samobójstwa, np. szu-
kanie w Internecie informacji, gdzie można nabyć broń lub 
odkładanie (gromadzenie) tabletek „na potem”.
•	 Mówienie o poczuciu beznadziei i braku powodów do życia.
•	 Mówienie o poczuciu uwięzienia i bólu nie do zniesienia.
•	 Mówienie o byciu ciężarem dla innych.
•	 Zwiększenie spożycia alkoholu lub leków/narkotyków.
•	 Nieodpowiedzialne zachowania, stany pobudzenia lub 
ciągłego napięcia.
•	 Zaburzenia snu (np. spanie zbyt mało lub zbyt dużo).
•	 Izolowanie się.
•	 Pokazywanie gniewu, złości, poirytowania lub mówienie 
o szukaniu zemsty.
•	 Ekstremalne zmiany nastroju.

zapobieganie samobójstwom
•	 Leczenie/opieka kliniczna nad osobami borykającymi się 
z zaburzeniami psychicznymi.
•	 Ułatwienie dostępności do różnorodnych środków pomocy 
(psycholog, telefon zaufania, forum pomocowe itp.).
•	 Kontrolowanie dostępności środków mogących spowo-
dować śmierć.
•	 Podreślanie roli/utrzymywanie silnego związku z rodziną, 
bliskimi i społecznością, zapewniającymi wsparcie.
•	 Udzielanie wsparcia przez placówki/ośrodki medyczne 
i psychologiczne. 
•	 Rozwijanie umiejętności i osobistych zasobów w rozwiązy-
waniu konfliktów, problemów i radzeniu sobie z problemami 
w nieagresywny sposób (zarówno wobec siebie, jak i w stosunku 
do innych osób).

•	 Podkreślanie roli i wpływanie na kulturowe i religijne 
przekonania, dające wsparcie i nieutożsamianie/nietrakto-
wanie samobójstwa jako „dobrego” sposobu rozwiązywania 
problemów.

zapobieganie samobójstwom
Ograniczanie dostępności do środków umożliwiających popeł-
nienie samobójstwa jest jednym ze sposobów zapobiegania zgo-
nom. Zatrucie pestycydami, powieszenie, użycie broni palnej 
to jedne z najczęściej wykorzystywanych metod popełniania 
samobójstw na świecie. Doświadczenia z Australii, Kanady, 
Japonii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych oraz z części 
krajów europejskich dowodzą, że ograniczenie dostępu do tych 
środków może pomóc w zapobieganiu samobójstwom. 

Innym istotnym działaniem, mogącym zapobiec samo-
bójstwom, jest zobowiązanie rządów państw do uchwalenia 
i wdrożenia skoordynowanych planów działania. Obecnie 
jedynie 28 krajów ma opracowane strategie zapobiegania 
samobójstwom. 

Kolejnymi efektywnymi metodami zapobiegania są: odpo-
wiedzialne udzielanie informacji w mediach, jak np. unikanie 
informacji o posmaku sensacyjnym dotyczących samobójstw 
oraz szczegółowych opisów metod stosowanych przez samobój-
ców, a także dążenie do wczesnego diagnozowania i podjęcia 
odpowiednich działań, w szczególności przez pracowników 
ochrony zdrowia w wypadku wystąpienia zaburzeń zdrowia 
psychicznego i używania substancji psychoaktywnych.

Istotna jest opieka personelu medycznego nad osobami, 
które podejmowały próby samobójcze, polegająca m.in. na 
utrzymywaniu z nimi regularnego kontaku, w tym poprzez 
rozmowy telefoniczne, wizyty domowe. Należy pamiętać o tym, 
że osoby, które usiłowały popełnić samobójstwo w przeszłości 
są bardzo narażone na podjęcie kolejnych prób. 

Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje krajom włą-
czenie różnych jednostek rządowych w rozwój kompleksowych 
i skoordynowanych działań. Wysoki stopień zaangażowania 
jest niezbędny nie tylko w ramach sektora ochrony zdrowia, 
ale również ze strony systemu edukacji, zatrudnienia, polityki 
społecznej czy sprawiedliwości.

Praca w kierunku 
realizacji globalnych celów
Zgodnie z Planem Działania na Rzecz Zdrowia Psychicznego 
w latach 2013–2020 Światowej Organizacji Zdrowia, kraje 
członkowskie WHO zobowiązały się do pracy na rzecz realizacji 
globalnego celu, jakim jest zmniejszenie do 2020 roku o 10 
proc. wskaźnika występowania samobójstw w tych krajach. 
Wprowadzony w 2008 roku Program WHO w zakresie Zdrowia 
Psychicznego (Mental Health Gap Action Programme) pod-
kreśla, że przeciwdziałanie samobójstwom jest jednym z prio-
rytetowych działań i dostarcza merytoryczne (potwierdzone 

nauko) wytyczne na temat metod zwiększania dostępności 
świadczeń o charakterze zapobiegawczym w państwach 
realizujących ten Program.

Z początkiem 2017 r. w Polsce uległ zmianie zakres zbie-
rania przez policję informacji na temat zamachów samobój-
czych. Modyfikacja formularza, za pomocą którego policja 
rejestruje zamachy samobójcze, to efekt działań podjętych 
w ramach Porozumienia o współpracy (zawartego 15.04.2016 r. 
między Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi – insp. 
Andrzejem Łapińskim a Rektorem Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi prof. dr hab. n. med. Radzisławem Kordkiem) 
w zakresie przeciwdziałania zachowaniom suicydalnym, 
zwłaszcza wśród młodzieży. 

W 2014 roku policjanci odnotowali w województwie 
łódzkim ponad 890 wypadków tego rodzaju czynów lub 
ich prób, w 2015 roku – ponad 900 podobnych zachowań, 
a w 2016  roku liczba ta wzrosła już do 1012 wypadków 
samobójstw i usiłowań odebrania sobie życia. 

Wszystkie te fakty skłoniły łódzką policję do modyfikacji 
przestarzałego druku rejestracyjnego – prace te realizowane 
były pod patronatem prof. Agnieszki Gmitrowicz – p.o. 
Kierownika Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi. Początkowo swoim zakresem obejmowały 
wyłącznie woj. łódzkie, ale od 11 września 2016 roku ich 
zasięg wzrósł.

Uchwałą nr 3/2016 Rady ds. Zdrowia Publicznego, działa-
jącej przy Ministerstwie Zdrowia, powołano Zespół Roboczy 
ds. prewencji samobójstw i depresji, którego celem było 
zapewnienie wsparcia merytorycznego w realizacji Naro-
dowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 w zakresie 
zadań dotyczących zapobiegania depresji i samobójstwom. 
W skład Zespołu powołano przedstawicieli środowisk nauko-
wych zajmujących się suicydologią, policji oraz Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Przedmiotem prac Zespołu była modyfikacja i dostoso-
wanie, gromadzonych przez policję, danych o zamachach 
samobójczych do standardów WHO. Efektem podjętych 
działań było uaktualnienie istniejącego formularza, który 
1 stycznia 2017 roku, został wprowadzony na terenie całego 
kraju, pod nazwą: „Zgłoszenie zamachu/zachowania samo-
bójczego”.

To krok w kierunku lepszego diagnozowania skali i cha-
rakteru zagrożenia zamachami samobójczymi. Dokładne 
rozpoznanie problemu to szansa na skuteczniejsze działania 
profilaktyczne. Docelowo Zespół Roboczy ds. prewencji 
samobójstw i depresji zmierzać będzie w kierunku stworzenia 
odrębnego systemu zbierania danych statystycznych, w któ-
rych policja będzie jednym z wielu podmiotów uprawnionych 
do pozyskiwania i przekazywania informacji o próbach 
samobójczych. Danych tych dostarczałyby także wszystkie 
inne instytucje, które w ramach swojej działalności mogą 
wiedzieć o zagrożeniach, w tym przede wszystkim – personel 
ochrony zdrowia, pracownicy socjalni, placówki oświatowo-

-wychowawcze, wojsko, służba więzienna itp.

Podsumowanie 
Samobójstwo jest złożonym problemem, który od stuleci przy-
ciąga uwagę filozofów, teologów, lekarzy, socjologów i artystów. 
Francuski pisarz – Albert Camus, w swoim „Micie Syzyfa” 
uznał je za jedyny poważny problem filozoficzny. Samobójstwo 
jest jedną z najczęstszych przyczyn przedwczesnych zgonów, 
którym można zapobiec. To niezwykle trudny temat, którego 
nie wolno pomijać. Niestety, w Polsce nadal często bywa 
przemilczany. Problem dotyczący chorób psychicznych (częstej 
przyczyny samobójstwa), m.in. depresji, jest bagatelizowany 
czy wręcz ośmieszany. Ryzyko samobójstwa można obniżyć 
dzięki nowoczesnym lekom przeciwdepresyjnym. Trzeba 
jednak pamiętać, że na początku terapii może wystąpić tzw. 
kryzys samobójczy. Jest to związane z tym, że leki poprawiają 
najpierw napęd pacjenta i obniżają lęk, ale negatywne myśli, 
niskie poczucie własnej wartości i pesymizm utrzymują się 
dłużej; jest to więc newralgiczny okres. Według psychiatry 

– dr Wierzbickiego: „Na każde 10 osób, które popełniają samo-
bójstwo, osiem daje jakieś ostrzeżenia, wysyła sygnały, które są 
jednak lekceważone. 80 procent osób, które podejmują próby 
targnięcia się na życie, stara się rozmawiać o tym z inną osobą 
na tydzień przed podjęciem działania. Badania wskazują, że 
większość samobójców miało przed próbą samobójczą kontakt 
z profesjonalistą, ale nigdy nie zostali zapytani o to, czy mają 
myśli samobójcze. A jest to bardzo proste pytanie, na które 
pacjenci często czekają”. 

Zachowania i czynności, które mogą skutkować uzależ-
nieniem behawioralnym to np. korzystanie z komputera, 
internetu, gier rozrywkowych, telefonu komórkowego, czy 
takich czynności jak zakupy. W odróżnieniu od uzależnień 
od środków psychoaktywnych, uzależnienia od zachowań 
i czynności nie są powszechnie postrzegane jako zjawiska 
groźne i niebezpieczne dla zdrowia, niektóre z nich, np. pra-
coholizm, są nawet społecznie akceptowane, pomimo tego, 
iż wiadomo, że w skrajnych przypadkach pracoholizm może 
prowadzić do śmierci (japońskie karoshi: jako współczesna 
forma seppuku/harakiri – honorowego, rytualnego samo-
bójstwa). Prof. Bartosz Łoza powiedział: „Pracujemy dużo, 
ale nieefektywnie i bez nadziei, że będzie jakaś nagroda za tę 
pracę. Zachowujemy się jak chomik w kołowrotku, albo jak 
Koreańczycy, przy czym oni są uczciwsi w nazywaniu takiego 
stylu pracy złym. My tego nie mówimy. Jesteśmy zapracowani 
w sposób bezrefleksyjny, pozbawieni celowości pracy. To jest 
gotowy przepis na samobójstwo. W Polsce rośnie liczba dzieci 
z zaburzeniami psychicznymi, jest ich tyle, ilu jest dorosłych 
z depresją. A to oznacza, że samobójczych śmierci będzie 
jeszcze więcej! Jeszcze niedawno panowało przekonanie, że 
samobójstwa dotyczą głównie małych krajów – Węgier, Litwy, 
Łotwy i Estonii. Martwiono się też o Rosję, gdzie co roku życie 
odbiera sobie 100 tys. osób. A teraz problem dotyczy również 
nas, kraju, który ma nadal wzrostową dynamikę samobójstw, 
a jednocześnie odnosi spory sukces ekonomiczny” (Samobój-
stwa po polsku – ciche śmierci „Nesweek” 32/2015).
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telefony alarmowe

166 111 
dzieci i młodzież 

czynne w godzinach: 12.00–20.00

Fora internetowe: 
przyjaciele, psychiatria, abC-zdrowie

116 123 
dorośli 

czynne w godzinach: 14.00–22.00
pon-niedz, oprócz świąt

800 108 108 
wsparcie dla osób w żałobie

czynne w godzinach: 14.00–22.00

Całodobowe pogotowie duchowe, 
wsparcie kapłanów

Ośrodki interwencji kryzysowej (Oik) 
darmowa pomoc psychologiczna

815 346 060
całodobowy telefon zaufania 

Negatywne skutki uzależnień behawioralnych dostrzegane 
są stosunkowo późno, często są bagatelizowane i traktowane 
nieadekwatnie do ich destrukcyjnego potencjału. Pogorsze-
nie funkcjonowania w środowisku wynika z zaniedbywania 
obszarów działań i zainteresowań, patologicznej koncentracji 
na preferowanych czynnościach, izolacji społecznej, narastają-
cych konfliktów i osłabienia więzi wewnątrzrodzinnych, często 
pogarszającej się sytuacji materialnej, co może sprzyjać powsta-
waniu myśli i zachowań samobójczych. E. Ringel uważa, że 
samobójstwo jest brakiem obecności drugich. Osoba, u której 
pojawiły się myśli samobójcze, pragnie zazwyczaj z kimś poroz-
mawiać o swoich problemach i trudnościach życiowych, chce 
być zrozumiana, dowartościowana i zaakceptowana.

W działalności profilaktycznej w stosunku do dzieci 
i młodzieży w szczególności należy uwzględnić środowisko 
rodzinne i szkolne oraz jego wsparcie (nauczyciele, wycho-
wawcy, psychologowie). To rodzice m.in. dostarczają rów-
nież wzorców, niejednokrotnie próbują narzucić dziecku 
własne zainteresowania z okresu swego dzieciństwa i oceniają 
dziecko w odniesieniu do własnych umiejętności, nie biorąc 
za podstawę jego rzeczywistych zainteresowań i zdolności. 
Liczne badania wskazują na znaczną rolę szkoły w rozwijaniu 
i kształtowaniu zainteresowań. Z badań tych wynika m.in. 
– co podkreśla D. E. Super – że jeśli szkoła chce pomagać 
w rozwoju zainteresowań, powinna zaczynać wcześnie, gdy 
dzieci są jeszcze małe. Zainteresowania stanowią bowiem 
w życiu psychicznym człowieka ważny czynnik kumulujący 
jego energię życiową i dynamizujący jego dalszy rozwój. Mogą 
być przeciwwagą na problemy i trudności życiowe. A. Gurycka 
w swojej pracy pisze: „Równowaga psychiczna człowieka dzięki 
zainteresowaniom jest zabezpieczona. Przeciwwagą na kłopoty, 
niedosyt w innych dziedzinach życia, staje się możność wejścia 
w swój świat, w którym człowiek czuje własną wartość, gdzie 
może sam się realizować. Zamiast nudy, poczucia niepełno-
wartościowości, zyskuje się życie pełne zagadek, problemów, 
zadań. Okazuje się, że powstawaniu zainteresowań towarzyszy 
nie tylko ogólnie pobudzana, zgeneralizowana aktywność 
poznawcza (świat staje się ciekawy!), lecz podnosi się ogólny 
tonus życiowy człowieka”.

Mechanizm przewartościowania samego siebie, dzięki 
obudzonym zainteresowaniom, odgrywa bardzo ważną rolę 
terapeutyczną i korekcyjną, wzrasta u danej jednostki poczu-
cie bezpieczeństwa i oparcie w grupie społecznej, zmienia się 
samoocena, zdobywa on wiarę w siebie. Prof. B. Hołyst, pionier 
suicydologii w Polsce donosi, że ludzie charakteryzujący się 
wewnętrznym poczuciem kontroli, a więc niejako samorea-
lizujący się, są bardziej odporni na stresy życia codziennego, 
potrafią przy tym korzystać w trudnych sytuacjach z pomocy 
otoczenia.

Ogromną rolę w profilaktyce samobójstw odgrywają nowe 
media oraz interwencje kryzysowe. Badania pokazują, że 
tematyka samobójstw najczęściej pojawia się w portalach spo-
łecznościowych (Facebook), mikroblogach (Twitter) i forach. 
Kanały informacyjne mają nieco mniejsze znaczenie. Należy 
pamiętać jednak o zagrożeniach czyhających w internecie 
np. dostęp do stron prosuicydalnych, dostęp i opis metod 
samobójczych, wzmocnienie zagrożenia i ryzyka samobójstwa, 
wykluczenie społeczne i prześladowanie, np. cyber bulling, 
patologiczne używanie internetu (uzależnienia), przymierza, 
pakty samobójcze, „zarażenia samobójstwem przez sieć”, 
naśladowanie wśród rówieśników (tzw. efekt młodego Wertera). 
Zaobserwowano, iż u niektórych osób pozbawienie się życia 
nastąpiło bezpośrednio po obejrzeniu filmów o samobójczej 
śmierci, a więc środki masowego przekazu mogą dostarczyć 
negatywnych wzorców postępowania. 

Grupa robocza ds. mediów przygotowała materiały dla 
dziennikarzy dotyczące zasad i dobrych praktyk w przygo-
towywaniu informacji na temat samobójstw i prób samo-

w związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają 
składkę do korzystania z tej formy płatności. 
w celu dokonania płatności należy:
• wejść na stronę www.oipp.lodz.pl
• zalogować się do systemu składek – użytkownik indywidualny.
w wypadku pytań, prosimy o kontakt pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub osobisty – Łódź, ul. Emilii Plater 34

bójczych. W wypadku dokonanego samobójstwa członka 
rodziny, które jest niewątpliwie doświadczeniem trauma-
tycznym, często skutkującym traumatyczną żałobą i innymi 
zaburzeniami psychicznymi u bliskich w rodzinie, wska-
zane jest szybkie podjęcie interwencji kryzysowej wobec 
tych osób poprzez aktywne wspieranie ich, a w wypadku 
samobójstwa dziecka czy też nastolatka – również w grupie 
rówieśniczej.

W Polsce funkcjonuje Telefon Zaufania dla Dzieci i Mło-
dzieży: 116 111, na który zgłaszane są problemy, tj. obniżony 
nastrój, depresja, brak poczucia sensu życia bądź też plany 
co do popełnienie samobójstwa. Dzieci i młodzież często 
wstydzą się swoich problemów, nie chcą obarczać nimi bli-
skich lub boją się odrzucenia, stygmatyzacji czy zlekceważe-
nia. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży to szczególne 
miejsce. Tu „dociera” dziecięca rozpacz, złość, gniew, bez-
radność, samotność, zwątpienie czy strach. Każde odebrane 
przez konsultantów połączenie i odpowiedź na wiadomość 
przesłaną przez www.116 111.pl to szansa dla młodej osoby 
na poradzenie sobie z problemami. Od chwili uruchomienia 
Telefonu 116 111 w listopadzie 2008 roku z jego konsultantami 
skontaktowało się ponad 870 tysięcy dzieci.

„Samobójstwo to nie ostateczność, tylko przemijające, sil-
nie naładowane, negatywne uczucie braku nadziei i głęboko 
depresyjnych myśli. To wyraz paniki, gdy wydaje nam się, 
że tracimy lub utraciliśmy kontrolę nad życiem” (dr Anna 
Baran, psychiatra).

„Samobójstwom można zapobiegać. Róbmy coś” (B. Tanney)
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